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Abstract 
Aims: The purpose of this research was to study both fresh and manganese oxide modified 

bone char as an adsorbents for the removal of excess fluoride from drinking water. 

Methods: This research was an experimental (laboratory) study. Fresh bone char was obtained 

from raw bone pyrolysis at 450 °C. For bone char modification thermo-chemical reaction and 

a manganese compound was applied. Adsorbent surface characteristics and specifications were 

prepared by a conventional method, BET, BJH, XRD, respectively. The effect of fluoride 

concentration, the amount of adsorbent and pH on the adsorption capacity were investigated. 

Also the adsorption data were analyzed using the Langmuir, Freundlich and Temkin adsorption 

isotherm. 

Results: The results showed that the adsorption of fluoride in bone char types often follows 

Freundlich isotherm. Increased concentrations will increase the adsorption rate. An increase in 

the rate of adsorbent led to increasing the adsorption capacity and can reduce the removal 

efficiency. The optimum mass of adsorbent and pH were 0.5g and 7 respectively. 

Conclusion: Modification of Bone char with manganese oxide increases the specific surface 

area and a higher efficiency in the removal of fluoride will be adsorbed. Results show that this 

adsorbent can be used for the removal of fluoride in water operating (operational conditions) 

environments and after adsorption processes would not need to stabilize PH. 
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 دهچکی

عنوان جاذب در حذف فلوراید مازاد از آب آشامیدنی به شده با اکسید منگنزاین پژوهش کاربرد خاکستر استخوان معمولی و اصالحدر  :اهداف
 بررسی قرار گرفت. مورد

کستر گراد تهیه شد. اصالح خادرجه سانتی 450در این مطالعه تجربی خاکستر استخوان معمولی از پیرولیز استخوان خام در دمای  ها:روش
های شده با روشهای تهیهشیمیایی انجام و خصوصیات سطحی و مشخصات جاذب-های حرارتیکیبات منگنز و واکنشبا استفاده از تر

های جذب با استفاده از در ظرفیت جذب بررسی و داده pHتعیین گردید. تأثیر غلظت فلوراید، میزان جاذب و  BET،BJH ،XRD متداول
 وتحلیل قرار گرفت.ایزوترم های جذب النگمویر، فروندلیچ و تمکین مورد تجزیه

گردد. کند. افزایش غلظت باعث افزایش میزان جذب میجذب فلوراید در انواع خاکستر استخوان اغلب از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می :هاافتهی
 5/0بهینه به ترتیب معادل  pHشود. جرم بهینه جاذب و مقدار میزان جاذب باعث افزایش راندمان حذف و کاهش ظرفیت جذب میافزایش 
 تعیین گردید. 7گرم و 

شده و شاهد راندمان باالتری در حذف اصالح خاکستر استخوان معمولی با اکسید منگنز موجب افزایش سطح ویژه جذب ی:ریگجهینت
خوبی استفاده نمود و آب پس از فرآیند جذب، نیاز به های عملیاتی بهتوان در حذف فلوراید در محیطاهیم بود. از این جاذب میفلوراید خو

  نخواهد داشت. pHتثبیت 

 
 فلوراید، جذب، خاکستر استخوان، اکسید منگنز، آب ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 از یکی عه،جام افراد سالمت بر تأثیر دلیل به آب شیمیایی کیفیت

 از فادهاست امکان تعیین در که است آب کیفی هایجنبه ترینمهم
 ودنب باال لحاظ به حتی هاآب از بسیاری. باشدمی مؤثر بسیار آن

 تطابق دمع و فلوراید نظیر آن، در موجود شیمیایی ترکیبات از یکی
 ستفادها قابلیت مستقیم طوربه شرب برای ذکرشده استانداردهای با

صفیه ت مناسب فرآیندهای توسط بایستی و نداشته را هدف آن برای
 آب منابع که است هاییآالینده ترینمهم ازجمله . فلوراید[1]گردند 
و آب  [2]داده  قرار تأثیر تحت را ایران نظیر دنیا نقاط اغلب

کشورهایی مانند آرژانتین، ایالت متحده آمریکا، مراکش، الجزایر، 
لیبی، مصر، اردن، ایران، عراق، ترکیه، کنیا، تانزانیا، آفریقای جنوبی، 
چین، استرالیا، نیوزلند و ژاپن به دلیل باال بودن غلظت فلوراید نیاز 

یافته و کشور توسعه 20قل به پاالیش و تصفیه دارد. حدا
های باالی فلوراید با مشکل توسعه به دلیل حضور غلظتدرحال

های فلوروزیس آندمیک مواجه هستند. غلظت این عنصر در آب
سطحی در شرایطی که آلودگی منشأ خارجی نداشته باشد کمتر از 

. ترکیبات معدنی فلوئور شامل [1]باشد گرم در لیتر میمیلی 3/0
 ای درصورت گستردهفلوئوراسپار، کربولیت و فلوئورآپاتیت به

 یک عنوانبه . فلوراید[3]شود های پوسته زمین یافت میکانی
 از یبرخ و باشدمی مؤثر هادندان پوسیدگی از پیشگیری در عامل

 هداشتب ارتقاء و دندان پوسیدگی کنترل جهت بهداشتی مسئولین
 ودخ هایبرنامه در را آشامیدنی آب منابع فلوئورزنی دندان، و دهان

 .[4]دهند می قرار موردتوجه
 در آنیون این غلظت شده سبب صنعتی توسعه اخیر هایسال در

 آالینده این باالی های. غلظت[5]یابد  افزایش آبی هایمحیط
 دعملکر و ها شدهبافت در جدی بهداشتی مخاطرات باعث تواندمی

 در .[6]د ده قرار تأثیر تحت را استراز کولین نظیر هاآنزیم از بعضی
 و ادهد واکنش آپاتیت هیدروکسی با فلوراید استخوانی هایبافت
 هایغلظت در عنصر این .[7]گردد می فلوروآپاتیت تشکیل به منجر
 به جرمن که شده استخوان هایسلول فعالیت تشدید باعث باالتر

 مصرف طرفی از. گرددمی (Cancellous boneجرم ) افزایش
های شاخص تغییر باعث باال فلوراید حاوی آب مدتطوالنی

 ودهت استخوانی نظیر استئوکلسین، کلسیتونین و آلکالین فسفاتاز،
. [8]گردد می هااستخوان شکنندگی همه از ترمهم و استخوانی

( حداکثر غلظت فلوئور را در آب WHO)سازمان جهانی بهداشت 
میلی گرم بر  7/0-2/1و حد مطلوب آن را  5/1آشامیدنی حدود 

دهد . مطالعات انجام شده نشان می[9 ،8 ،4]لیتر تعیین کرده است 
 یافتهکشور توسعه 22های زیرزمینی بیش از که غلظت فلوئور در آب

ان شده سازمتوسعه ازجمله ایران بیشتر از مقادیر توصیهو درحال
. آب آَشامیدنی منشأ اصلی ورود فلوراید [10]جهانی بهداشت است 

 شده و در مقادیر باالتر به ترتیببه بدن است که در دوزهای توصیه
 .[11]شده است مشخص اثرات مفید و سمی آن

 آالینده این حذف جهت مختلفی هایروش دهدمی نشان هابررسی

 اویح بوکسیت در جذب: شامل که گیردمی قرار مورداستفاده آب از
 آلوم، با انعقاد استخوان، در جذب ،[13]معکوس  اسمز ،[12]تیتانیوم 

آهن  فریک گرانول در ، جذب[16-14]فعال  آلومینای در جذب
کائولینت  و [18]شده اصالح و معمولی فعال کربن در ، جذب[17]
 از استفاده منیزیم، باالی مقادیر حضور در آهک با کردن ، نرم[19]

 هاروش این بررسی .[21 ،20]باشد می فسفات کلسیم تری گرانول
 یطشرا در استفاده قابلیت مذکور هایروش اغلب که دهدمی نشان

 مواجه اقتصادی و فنی هایمحدودیت با یا نداشته را صحرایی
 یداکس با استخوان خاکستر ساختار اصالح طرفی از .[22]باشند می

 که است مواردی ازجمله آب فلوراید حذف در آن کاربرد و منگنز
 مطالعه این در. است نشده ارائه رابطه این در گزارشی حالتابه

 Fresh Boneمعمولی ) استخوان خاکستر حاوی فیلتر کارآیی

Char) اکسید با شدهاصالح و ( منگنزModified Bone Char) 
 صورت در تا گرفت قرار موردبررسی آب از فلوراید حذف جهت
 هاینیرو انفرادی تجهیزات ساخت و توسعه جهت آن نتایج از امکان
 امینظ و صحرایی شرایط در افراد این موردنیاز آب تأمین و نظامی

 سارین سومان، نظیر فلوراید حاوی عوامل به آلوده آب با مواجهه و
 .[23]کرد  استفاده سیکلوسارین و

 هاروش
این مطالعه از نوع تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در 

شده با ( و اصالحFBCاین مطالعه خاکستر استخوان معمولی )
عنوان جاذب در حذف فلوراید مازاد از آب ( بهMBCاکسید منگنز )

آشامیدنی مورداستفاده قرار گرفت. آزمایشات در آزمایشگاه بهداشت 
عج( انجام )اهللبهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه محیط دانشکده 

گرم در لیتر فلوراید با میلی 100شد. در این مطالعه محلول استوک 
بار تقطیر تهیه شد و  بدون آب )مرک( در آب دو NaFانحالل 

های موردنظر با استفاده از رقیق کردن محلول استوک سپس غلظت
ت ال نگهداری گردید. جهتهیه و در ظرف پلی اتیلن با دانسیته با

نرمال استفاده  1/0از محلول اسید کلریدریک و سود  pHتنظیم 
 شد.

عنوان جاذب، ابتدا استخوان پای برای تهیه خاکستر استخوان به
 آب در ساعت 2های آن به مدت گوسفند جهت حذف ناخالصی

تیغه  با استفاده از آن در موجود پروتئینی شد. سپس زوائد جوشانده
شد. برای تهیه خاکستر استخوان از کوره الکتریکی با دمای پاک 
ساعت در محیط عاری از  4گراد به مدت درجه سانتی 400- 450

 ردن آنک خنک اکسیژن استفاده گردید. بعد از تهیه خاکستر برای
 سازیاستفاده شد. برای تهیه و آماده ساعت 4دسیکاتور به مدت  از

 آسیاب هاردنظر خاکستر استخوانهای موجاذب خاکستر در اندازه
 200 الک اندازه) ASTM استاندارد هایالک از استفاده با و شده
گردید.  بندیدانه( کنندمی عبور آن از ذرات %98 از بیش که مش

 غلظت با زمنگن اکسید از استفاده با استخوان خاکستر ساختار اصالح
  انجام حرارتی -شیمیایی هایواکنش از استفاده با و مول میلی 200
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 خاکستر استخوان معمولی XRDتصویر  .1شکل 

منقطع با استفاده از ظروف  و ناپیوسته صورتبه مطالعه .[20]شد 
(، 9و  5 ،7) pHو با تغییر فاکتورهای  پلی اتیلن با دانسیته باال

گرم در لیتر( و میزان جاذب میلی 8و  5، 3غلظت اولیه فلوراید )
گرم( در دمای آزمایشگاه انجام گرفت.  5/1و  8/0، 5/0، 3/0)

ت و دقت نتایج حاصل، کلیه منظور حصول اطمینان از صحبه
های موردنظر جهت آزمایش در نمونه بار تکرار گردید. 3آزمایشات 

صورت تصادفی از رآکتور برداشت گردید و تمام مراحل به
( با SPANDSگیری فلوراید با روش رنگ سنجی )روش اندازه

موج ( در طولCECILاستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل )
های استاندارد شده در کتاب روشراساس روش ارائهنانومتر ب 570

رم منظور تعیین ایزوتگیری شد. بههای آب و فاضالب اندازهآزمایش
ا شده بجذب فلوراید توسط خاکستر استخوان معمولی و اصالح

ساعت مورد  24های ذکرشده در زمان تماس اکسید منگنز، غلظت
 دستگاه شیکر با سرعتآزمایش قرار گرفت. برای ایجاد اختالط از 

 هایدور در دقیقه در حین انجام واکنش استفاده شد و از داده 150
نهایی جهت تعیین مطابقت با ایزوترم های النگمویر، فروندلیچ و 

 تمکین استفاده گردید.
 هایتکنیک از استفاده با موردنظر جاذب ساختاری مشخصات

در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت  (XRD)پرتوایکس  پراکنش
 BET جذب ایزوترم و ازت گاز جذب با جاذب ویژه سطح و مدرس

 با استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه آنالیز مشترک مواد
 

 
 با ترکیبات منگنز شدهاصالحخاکستر استخوان  XRDتصویر  .2شکل 

تگاه پراش دس .شد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تعیین
ساخت شرکت فیلیپس از کشور  X’pert MPDاشعه ایکس مدل 

 ژاپن بود. BELساخت شرکت  BETهلند و دستگاه 

 نتایج
ها و خصوصیات ماده جاذب در مطالعه فرآیند جذب اطالع از ویژگی

 منظور اطالع ازباشد. در این مطالعه بهترین مراحل مییکی از مهم
ل و فرج و حجم خلل و فرج و سطح خصوصیات سطحی، اندازه خل

 خاکستر استخوان ساختاری ویژه در دسترس برای جذب مشخصات
 استفاده با (MBCشده با اکسید منگنز )( و اصالحFBCمعمولی )

 BJHو  BET ،(XRD) پرتوایکس پراکنش هایتکنیک از
 

 شدهاستفادهمشخصات جاذب  .1جدول 
خاکستر استخوان  مشخصه

 يمعمول

خاکستر استخوان 

 شدهاصالح

 BET (m2/g) 5/34 43/92 سطح ویژه
 BJH (m2/g) 74/24 01/94 سطح ویژه

 BET حجم خلل و فرج

(cm3/g) 
272/0 129/0 

 BJH حجم خلل و فرج

(cm3/g) 

268/0 1146/0 

 میانگین قطر خلل و فرج

(nm) 
92/14 771/11 

 

 
نمودار تأثیر جرم جاذب در راندمان حذف، ظرفیت جذب و غلظت  .3شکل 

 گرم در لیتر(یلیم 3مانده فلوراید )غلظت اولیه یباق

 
 غلظت و جذب ظرفیت حذف، راندمان در جاذب جرم یرتأثنمودار  .4شکل 

 (لیتر در گرمیلیم 5 اولیه غلظت)فلوراید  ماندهیباق
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 و جذب ظرفیت حذف، راندمان معمولی در جاذب جرم نمودار تأثیر .5شکل 

 (لیتر در گرمیلیم 8 اولیه غلظت)فلوراید  ماندهیباق غلظت

های خاکستر استخوان بررسی گردید. ترکیبات موجود در جاذب
شده با اکسید منگنز با استفاده از تکنیک پراش معمولی و اصالح

(. ترکیب غالب در خاکستر 2و  1پرتوایکس مشخص گردید )شکل 
 Cl3)4(PO5Caاستخوان معمولی هیدروکسیل آپاتیت 

باشد. همچنین ترکیبات غالب در خاکستر استخوان )هگزاگونال( می
 Cl3)4PO(5Caشده با اکسید منگنز، کلرآپاتیت اصالح

)ارتوترومبیک( و  Cl4PO2Ca)هگزاگونال(، کلسیم کلراید فسفات 
 باشند.)تتراگونال( می 4O3Mnهوسمانیت یا اکسید منگنز 

ای هشده توسط تکنیک، مشخصات جاذب استفاده1جدول شماره 
BET  وBJH دهد.را نشان می 

ساعت و همچنین میزان  24نتایج بررسی اثر دوز جاذب در زمان 
 آمده است. 5تا  3های مورداستفاده در شکل جاذب

در حذف فلوئور توسط خاکستر استخوان معمولی و  pHبررسی اثر 
تحت شرایط  9و  pH 5 ،7شده با اکسید منگنز در محدوده اصالح

( pH= 7خنثی ) pHبهینه نشان داد که بیشترین میزان جذب در 
 که بیشترینباشد. با توجه به اینساعت می 24زمان بعد از مدت

 8میزان جذب آالینده یا باالترین ظرفیت جذب در غلظت اولیه 
گرم حاصل شده است، این دوز  5/0گرم در لیتر و دوز جاذب میلی

عنوان دوز بهینه در نظر گرفته شد. در شرایط برابر نتایج جاذب به
باشد و ظرفیت جاذب در این می 7بهینه در حدود  pHنشان داد 

 باشد.می گرم بر گرممیلی 935/0شرایط معادل 

های مختلف، ها بر روی جاذبدر مطالعات مربوط به جذب آالینده
ترین تعیین ایزوترم جذب و ظرفیت جاذب مورداستفاده، از مهم

هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. برای بررسی مشخصه
های خطی معادالت ها جذب از حالتها با این مدلتطابق داده

الت صورت معادزوترم جذب النگمویر، فروندلیچ و تمکین که بهای
 نشان داده شده است استفاده گردید. 3تا  1شماره 

 ایزوترم جذب النگمویر .1معادله 
maxmax

1

Q

C

bQq

C e

e

e  

Ce ایزوترم جذب فروندلیچ .2معادله 
n

kqe log
1

loglog  

 ایزوترم جذب تمکین .3معادله 
ete BLnCBLnKq  

مدل جذب  3های این براساس بررسی ضرایب همبستگی منحنی
ری گیتوان چنین نتیجهها در جدول زیر آمده است میکه مقادیر آن

کرد که جذب فلوئور بر روی خاکستر استخوان معمولی و 
شده با اکسید منگنز با توجه به ضریب همبستگی باالتر از اصالح

نتایج کلی جذب فلوراید  2جدول کند. می ایزوترم فروندلیچ تبعیت
ن شده با اکسید منگنز را نشادر خاکستر استخوان معمولی و اصالح

 دهد.می

 بحث
شده با اکسید خاکستر استخوان معمولی و اصالح XRDمقایسه 

 خوبی بر روی خاکستردهد که اکسید منگنز بهمنگنز نشان می
 BJHو  BET(. آنالیز 2و  1استخوان پوشیده شده است )شکل 

نیز آزمایش دیگری است که معموالً برای تعیین سطح ویژه و حجم 
 1طور که در جدول گیرد. همانخلل و فرج مورداستفاده قرار می

شود، با اصالح خاکستر استخوان با اکسید منگنز سطح مشاهده می
باشد. این برابر حالت معمولی می 67/2ویژه آن بیشتر شده و حدود 

 یدگر پوشش مناسب خاکستر استخوان معمولی با اکسمسئله نیز بیان
اما نکته مهم این است که با اصالح جاذب، حجم  باشد؛منگنز می

  یابد. این امر به علت اشغال و پر شدن خللخلل و فرج کاهش می
 باشد.و فرج جاذب توسط اکسید منگنز می

 و معمولی شدهاصالحنتایج کلی جذب فلوراید در خاکستر  .2جدول 
Temkin Freundlich Langmuir 

C0 
Modi BC Fresh BC Modi BC Fresh BC Modi BC Fresh BC 
Qmax=0/072 

KT=2/82 

R2= 93/0  

Qmax=0/23 

KT=19/4 

R2= 94/0  

n=4/76 

K=0/28 

R2= 81/0  

n=1/29 

K=0/95 

R2= 99/0  

Qmax=0/35mg/g 

b=3/5 

R2= 9942/0  

Qmax=1/51mg/g 

b=1/16 

R2= 96/0  

3mg/l 

Qmax=0/5 

KT=1/96 

R2= 99/0  

Qmax=0/561 

KT=8/76 

R2= 92/0  

n=1/36 

k=1/015 

R2= 94/0  

n=1/11 

k=1/24 

R2= 999/0  

Qmax=2/38mg/g 

b=0/73 

R2= 82/0  

Qmax=5/14mg/g 

b=0/347 

R2= 995/0  

5mg/l 

Qmax=5/2 

KT=1/24 

R2= 97/0  

Qmax=0/88 

KT=4/84 

R2= 96/0  

n=0/2 

k=1/03 

R2= 998/0  

n=1/03 

k=1/2 

R2= 997/0  

Qmax=1/3mg/g 

b=6/41 

R2= 96/0  

Qmax=26/95mg/g 

b=0/047 

R2= 92/0  

8mg/l 

 : ثابت ایزوترم تمکینB. ایزوترم فروندلیچیب ضرا :n و K. ثابت ایزوترم النگمویر :b. (mg/gدر جاذب ) جذبقابلحداکثر مقدار آالینده  maxQ در باال است. ذکرشدهمقادیر  eC و eqدر معادالت فوق 
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، مشاهده 2و همچنین جدول شماره  5الی  3با توجه به نمودارهای 
های مطالعه شد که در خاکستر استخوان معمولی در تمام غلظت

زایش کند که افشده جذب از مدل ایزوترم جذب فروندلیچ تبعیت می
باعث افزایش میزان جذب یا افزایش ظرفیت غلظت آالینده 

شده که این پدیده تأثیر نیروی رانشی ناشی از افزایش غلظت جذب
دهد. و تمایل حرکت آالینده از فاز مایع به فاز جامد را نشان می

دهد که میانگین ظرفیت جذب فلوراید در خاکستر نتایج نشان می

باشد. علت م میگرم بر گرمیلی 2/11± 76/13استخوان معمولی 
انحراف معیار باال در نتایج به اختالف زیاد جذب آالینده در 

ی باشد. بررسهای پایین میهای باال با میزان جذب در غلظتغلظت
دهد که می شده نشانجذب آالینده در خاکستر استخوان اصالح

هرچند در این جاذب میزان جذب نسبت به جاذب معمولی کمتر 
اذب نیز میزان جذب با افزایش غلظت و است ولی در این ج

ی تأثیر نیروی رانشی ناشی از افزایش غلظت افزایش یافته درنتیجه
باشد. این مسئله برای یک می 7بهینه جاذب در حدود  pHاست. 

بعد فرآیند  pHجاذب ایده آل است چراکه نیاز به تثبیت و اصالح 
خنثی  pHباشد. همچنین عمل نمودن یک جاذب در جذب نمی

 آید.حساب میبرای آن جاذب یک مزیت به
عنوان جاذب عملکرد سرامیک را به 2010در سال  و چن گزان

د انبرای حذف فلوراید از محیط آبی بررسی کرده و گزارش کرده
pH (12-2 )گرم بر لیتر( و میلی 2-10که در غلظت اولیه فلوراید )

شود. این محققین حاصل می 4-11بین  pHحذف بهینه فلوراید در 
گرم بر گرم گزارش میلی 16/2شده را ظرفیت جاذب استفاده

های حاصل از مطالعه متفاوت است. این اند که با یافتهکرده
که  اندشده را ارائه نکردهمحققین سطح در دسترس جاذب استفاده

 های تفاوت در میزان جذب ممکن است به تفاوت دریکی از علت
ها باشد. از طرفی میزان سطح در دسترس برای جذب در این جاذب

را برای عملکرد جاذب گزارش  pHاین محققین دامنه وسیعی از 
شده گزارش pHاند که هرچند دامنه ذکرشده با محدوده دامنه کرده

وان تنمیزانگ و  چنهای در این مطالعه است ولی بر اساس یافته
با شرایط مناسب  pHای از در چه نقطه با دقت باالتر گفت که جذب

برای جذب فلوراید  pHدهد اما در مطالعه حاضر نقطه بهینه رخ می
دهد که این جاذب در نقطه شده و نشان میطور مشخص تعیینبه

pH توان کند. با توجه به این شرایط میطور مؤثر عمل میخنثی به
به  تصفیه نیاز گفت که حذف فلوراید با این جاذب قبل و بعد از

جاذب  هایآب یا تثبیت ندارد که این امر یکی از ویژگی pHاصالح 
در  Youngو  Chion .[24]باشد شده در این مطالعه میاستفاده

جذب یون فلوراید از محلول  2009در سال  Tangو  2002سال 
آبی را با استفاده از آلومینای فعال بررسی و گزارش کردند که از 

بیشترین تأثیر و درجه  pHبرداری میان عوامل / فاکتورهای بهره
دوده ترین مححرارت کمترین تأثیر را در جذب فلوراید دارد و مناسب

pH  باشد و با افزایش می 4-6بینpH  حذف  5-5/10در محدوده
را تأثیر این  pHیابد. این محققین دلیل تأثیر فلوراید کاهش می

اند. فاکتور بر ماهیت سطحی جاذب و وضعیت آالینده گزارش کرده
با تأثیر بر بار الکتریکی سطحی موجود در سطح  pHکه طوریبه

جاذب باعث تغییر در بار الکتریکی سطح جاذب شده و با این شرایط 
بر غلبه نیروهای الکتروکولومبی یا نیروی دافعه الکتروکولومبی اثر 

و  چیونهای های این مطالعه با یافتهنماید. نتایج یافتهمی
 تواند به علتتفاوت است و این تفاوت میهمکارانش تا حدودی م

شده باشد. مقایسه این دو های استفادهماهیت و خصوصیات جاذب
دهد که جاذب خاکستر استخوان جاذب از نظر عملکردی نشان می

کند شرایط مساعدتری برای خنثی عمل می pHبه دلیل اینکه در 
ب با این جاذاستفاده در شرایط واقعی را دارد زیرا آب مورد تصفیه 

که طوریهپیش تصفیه یا تثبیت ندارد. بقبل یا بعد از تصفیه نیاز به
به  pHشده برای حذف فلوراید با آلومینای فعال از نظر آب تصفیه

 .[26 ،25]دلیل اینکه در محدوده مجاز نیست نیاز به تثبیت دارد 
جذب فلوراید را با استفاده از  2012عسگری و همکاران در سال 

شده بررسی و گزارش کردند که جذب فلوراید با این پامیس اصالح
کند که میزان جذب جاذب از ایزوترم جذب النگمویر تبعیت می

گرم بر میلی 41وراید معادل فلوراید یا ظرفیت جاذب برای جذب فل
ن شده در ایباشد که اندکی از ظرفیت جذب جاذب استفادهگرم می

د باشد. این محققین تنها به جذب ناپیوسته فلورایمطالعه بیشتر می
اند و اطالعاتی در خصوص مطالعه جذب ستونی فلوراید پرداخته

جذب فسفر  2013. قانعیان و همکاران در سال [27]اند ارائه نکرده
را با استفاده از خاکستر استخوان بررسی و گزارش کردند که جذب 

کند این آالینده در خاکستر استخوان از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می
های این مطالعه مطابقت دارد. با توجه به اینکه در فرآیند یافته که با

جذب ماهیت ماده جاذب نقش بسیار مهمی دارد علت تطابق این 
شده و همچنین توان به ماهیت جاذب استفادهدو مطالعه را می

شده دانست که هر دو آالینده فسفر و فلوراید ماهیت آالینده استفاده
-Tchomgui. [28]حضور دارند  صورت آنیونی در آببه

Kamga  جذب فلوراید را با استفاده از  2010و همکاران در سال
زغال حاوی اکسیدهای آلومینیوم بررسی و گزارش کردند که دمای 

د ان جذب فلورایسازی انواع خاکستر در میزمورداستفاده برای آماده
درجه  900و  650، 500باشد. این محققین دماهای مؤثر می

سازی خاکستر استفاده کردند که بسیار گراد را برای آمادهسانتی
سازی خاکستر استخوان شده برای آمادهباالتر از دمای استفاده

های باشد. این امر یکی از ویژگیشده در این مطالعه میاستفاده
شده در این مطالعه( است که استخوان )جاذب استفادهمهم خاکستر 

تر دارد. این محققین گزارش سازی نیاز به دمای پایینبرای آماده
درجه  650کردند بیشترین جذب در بسترهایی که در دمای 

 که حداکثر ظرفیتطوریشود بهگراد تهیه شد حاصل میسانتی
خنثی حاصل  pH گرم بر گرم در شرایطمیلی 64/13جذب فلوراید 

گرم میلی 10است. این محققین نتایج فوق را برای غلظت اولیه شده
یج اند. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با نتادر لیتر فلوراید گزارش کرده

دهد که ظرفیت جذب جاذب نشان می کامگا-توکومگوئی
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شده در این مطالعه )خاکستر استخوان( بیشتر از جاذب استفاده
باشد. با توجه به اینکه جاذب در مطالعه فوق میشده استفاده

 شده توسطخاکستر استخوان نسبت به جاذب استفاده
گراد( درجه سانتی 400-450تر )در دمای پایین کامگا-توکومگوئی

رسد دمای مورداستفاده برای تهیه جاذب تهیه شده است به نظر می
م کته هها است که این نیک فاکتور مؤثر در ظرفیت جذب جاذب

ها و هم از نظر هزینه جاذب از نظر ایجاد ظرفیت باالتر در جاذب
 .[29]تواند موردتوجه قرار گیرد می

کاربرد خاکستر استخوان را  1388کاشی تراش و صمدی در سال 
اند که یدنی بررسی و گزارش کردهدر حذف فلوئور از منابع آب آشام

میزان حذف فلوئور با مقدار زغال استخوان، اندازه ذرات استخوان، 
ن های این محققیمحلول رابطه مستقیم دارد. یافته pHزمان ماند و 

، اندازه 5/9معادل  pHدهد که بیشترین درصد حذف در نشان می
 5اذب ساعت، غلظت ج 1میکرومتر، زمان تماس  10ذرات جاذب 

گرم بر لیتر اتفاق افتاده که میلی 10گرم بر لیتر و غلظت فلوراید 
از فلوراید حذف شده است. هرچند در مطالعه حاضر و  %90حدود 

مطالعه کاشی تراش از یک نوع جاذب استفاده شده است اما در 
آمده در برخی موارد تفاوت وجود دارد. نتایج هر دو دستنتایج به

تأثیر دوز جاذب یکسان و با یکدیگر مطابقت مطالعه در خصوص 
نتایج دو مطالعه متفاوت است  pHدارد اما در مورد نقطه بهینه 

عنوان نقطه به 7معادل  pHکه در مطالعه حاضر نقطه طوریبه
که در مطالعه کاشی تراش و صمدی شده درصورتیبهینه تعیین

pH  طه وان نقعنکه یک شرایط کامالً قلیایی است به 5/9معادل
شده توسط رضایی . مطالعات انجام[30]شده است معرفی pHبهینه 

 2011و غنی زاده و همکاران در سال  2009و همکاران در سال 
محیط از طریق تأثیر بر بار الکتریکی غالب  pHدهد که ان مینش

موجود در سطح جاذب و تأثیر بر شرایط انحالل آنیونی یا کاتیونی 
گذارد. اثر می pHآالینده بر روند شرایط جذب و بروز نقطه مناسب 

شده توسط غنی زاده و همکاران در خصوص مطالعات انجام
pHzpc دهد که این جاذب ن میجاذب خاکستر استخوان نشا

باشد. با توجه به اینکه جاذب می 3/8معادل  pHzpcدارای نقطه 
های دارای شارژ سطحی منفی و در نقطه pHzpcدر باالتر از نقطه 

تر از آن دارای شارژ سطحی مثبت است و انحالل فلوراید تنها پایین
شده ائهرشود نتایج امی صورت آنیونی با یک بار منفی در آب انجامبه

تواند از دقت مناسب برخوردار توسط کاشی تراش و صمدی نمی
های جاذب خاکستر استخوان یافته pHzpcباشد و بر اساس نقطه 

 pHعنوان نقطه بهینه به 7معادل  pHمطالعه حاضر که در آن 
 pHزیرا تنها در دامنه  رسد؛تر به نظر میتعیین شده است منطقی

است که شارژ سطحی جاذب مثبت  pHzpcتر از نقطه پایین
که آالینده فلوراید در محیط آب همیشه دارای باشد و از آنجائیمی

بار منفی است، تنها در این شرایط است که نیروی الکتروکولمبی 
 ،31]شود ه جذب مؤثر و بهینه آالینده منجر تواند بمؤثر شده و می

32]. 

عنوان عملکرد خاک رس را به 2011و همکاران در سال مائیتی  
جاذب طبیعی در حذف فلوراید بررسی و گزارش کردند که 

محلول، دما، اندازه ذرات و زمان  pHپارامترهایی نظیر دوز جاذب، 
وراید مؤثر است. این محققین ظرفیت جذب تماس در جذب فل

گرم بر میلی 1/39شده را برای جذب یون فلوراید جاذب استفاده
و  Maitiهای های این مطالعه با یافتهاند. یافتهگرم گزارش کرده

که در هر دو مطالعه وابستگی به طوریهمکاران مطابقت دارد. به
تأیید شده است. دوز جاذب برای جذب بیشتر آالینده گزارش و 

علت این پدیده و افزایش راندمان جذب با افزایش میزان دوز جاذب 
تواند به افزایش سطح در دسترس و سهولت جایگزینی مواد می

 آالینده در سطوح آزاد جاذب مرتبط باشد. در رابطه با ظرفیت جذب
شده برای خاک رس نسبت توان گفت که ظرفیت جذب گزارشمی

آمده برای انواع خاکستر بیشتر است که دستبه ظرفیت جذب به
ها ها و تمایل کمتر یا بیشتر آناین اختالف به ماهیت انواع جاذب

و سطح ویژه کمتر یا بیشتر بستگی دارد. به همین دلیل است که 
ویژه ها بههای اخیر مطالعات زیادی بر روی انواع جاذبدر سال

وان جاذب با ظرفیت های طبیعی در حال انجام است تا بتجاذب
 تریپاتی. [33]های مختلف معرفی کرد مناسب برای جذب آالینده

لوراید از آب آشامیدنی را با حذف ف 2006و همکاران در سال 
استفاده از ترکیبات محتوی آلومینای فعال بررسی کردند. این 

 5/0-16، دوز جاذب )pH= 2-8محققین مطالعه خود را در دامنه 
گرم در لیتر( انجام میلی 1-35گرم در لیتر( و غلظت اولیه فلوراید )

، دوز 5/6معادل  pHو گزارش کردند که بیشترین درصد حذف در 
گرم در لیتر در حدود میلی 20گرم در لیتر و غلظت فلوراید  8جاذب 

ه های مطالعهای این محققین با یافتهشود. یافتهحاصل می 99%
که جاذب مورداستفاده در طوریحاضر تا حدودی متفاوت است. به

تواند عملکرد و همکاران در محدوده اسیدی می تریپاتیمطالعه 
تم تصفیه قبل از ورود به سیساشته باشد که نیازمند پیشمؤثر د

ه ک سازی بعد از خروج از سیستم استمورداستفاده و تثبیت و خنثی
برداری نظر بهرهعنوان یک مشکل مهم ازنقطهتواند بهاین نکته می

ویژه برای شرایطی که از حالت ستونی در مقیاس بزرگ استفاده به
ندهای جذب مقدار دوز جاذب موردنیاز شود. از طرفی در فرآیمی

ترین نکاتی است که در صورت نیاز به جرم زیاد جاذب یکی از مهم
کند و کاربرد آن را در مقیاس بزرگ از این فرآیند را غیراقتصادی می

 ریپاتیتکند. با توجه به اینکه در مطالعه با چالش روبرو استفاده می
از است این مسئله مشهود و همکاران به جرم باالیی از جاذب نی

 5/0که در مطالعه حاضر جرم بهینه جاذب در حد است درصورتی
گرم تعیین شده است که این امر نشانگر عملکرد بهتر جاذب 

و  اتیتریپشده توسط خاکستر استخوان نسبت به جاذب استفاده
کارآیی  2008و همکاران در سال  کانگ. [34]باشد همکاران می
عنوان جاذب در حذف ( را بهHydrated cementسیمان آبدار )

، تداخل pHفلوراید بررسی و تأثیر دوز جاذب، غلظت اولیه فلوراید، 
ها و زمان تماس را ارزیابی کردند. این محققین گزارش کردند یون
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کند ب میجذ pHکه جاذب موردنظر فلوراید را در دامنه وسیعی از 
کربنات در محلول آبی، حذف فلوراید های کربنات و بیو حضور یون

ها با جذب فلوراید روی جاذب دهد و این آنیونرا تحت تأثیر قرار می
کنند. نتایج این محققین نشان داده است که جذب فلوراید رقابت می

شده از ایزوترم جذب النگمویر و فروندلیچ بر روی جاذب استفاده
 گیری کردند که این جاذب برای حذفکند و چنین نتیجهیت میتبع

د که دهفلوراید ماده مناسبی است. نتایج این محققین نشان می
گرم در لیتر منجر به افزایش راندمان  20به  2افزایش دوز جاذب از 

درصد شده است.  93درصد به حدود  5/47حذف فلوراید از 
گرم بر لیتر  10ادیر باالتر از که افزایش دوز جاذب به مقطوریبه

مطالعه  های اینتأثیر چندانی در افزایش راندمان نداشته است. یافته
با مطالعه حاضر تا حدودی از نظر مقدار دوز جاذب موردنیاز برای 
دستیابی به راندمان حذف تشابه تا حدودی متفاوت است و به نظر 

دمان ه این رانرسد جاذب خاکستر استخوان که برای دستیابی بمی
گرم در لیتر نیاز دارد عملکرد بهتری نسبت به  7برای دوز حدود 

سیمان هیدراته شده دارد. از طرفی با توجه به گزارش محققین 
گرم در لیتر تأثیر  10مبنی بر اینکه افزایش دوز جاذب به بیش از 

چندانی در راندمان حذف ندارد بیانگر یک نوع کاهش در ظرفیت 
عه های مطالستفاده شده است که این نتایج با یافتهجذب جاذب ا

حاضر مطابقت دارد. این شرایط در اغلب مطالعات جذب متصور 
است زیرا با افزایش دوز جاذب از یک حد معین به باالتر، حضور 

وح پوشانی سطمقادیر باالی جاذب باعث تماس بسیار نزدیک و هم
شود ر باعث میشود و همین امهای جاذب میدر دسترس دانه

سطح در دسترس جاذب به نحو مؤثر مورداستفاده قرار نگیرد و به 
 های این محققینیابد. یافتههمین دلیل ظرفیت جذب کاهش می

دهد که بر اساس ایزوترم النگمویر جاذب سیمان دارای نشان می
باشد که این امر گرم بر گرم میمیلی 65/2ظرفیت جذب حدود 

جذب سیمان هیدراته شده نسبت به جاذب  دهد ظرفیتنشان می
 .[14]باشد تر میخاکستر استخوان بسیار پایین

براساس نتایج حاصل از این مطالعه و سایر محققین پیشنهاد 
ها در حذف فلوراید با ها و کاتیونشود اثرات حضور سایر آنیونمی

این جاذب بررسی شود، همچنین برای تعمیم نتایج در مقیاس 
ار ذب بررسی و رفتگردد مطالعه ستونی این جاواقعی پیشنهاد می

شده با اکسید ستون حاوی خاکستر استخوان معمولی و اصالح
 منگنز موردمطالعه قرار گیرد.

 گیرینتیجه
خاکستر استخوان از پسماندهای صنایع غذایی قابل استحصال است 

 توان جهتو تهیه آن موجب کاهش پسماندهای تولیدی شده و می
ا کستر استخوان معمولی بتصفیه آب نیز استفاده نمود. اصالح خا

اکسید منگنز موجب افزایش سطح ویژه جاذب شده و در این حالت 
شاهد راندمان باالتری در حذف فلوراید خواهیم بود. یکی از محاسن 

باشد که از این لحاظ نیاز به خنثی می pHاین جاذب، جذب در 
 نتوان از ایبنابراین می باشد؛بعد از فرآیند جذب نمی pHتثبیت 

جاذب برای حذف مناسب در مقیاس صنعتی نیز استفاده نمود. 
توان جهت توسعه و ساخت می عالوه براین از نتایج این مطالعه

تجهیزات انفرادی نیروهای نظامی و تأمین آب موردنیاز این افراد 
در شرایط صحرایی و نظامی و مواجهه با آب آلوده حاوی عوامل 

 شیمیایی استفاده کرد.

ی ارشد نامه کارشناساین مقاله برگرفته از پایان درداني:تشکر و ق
 الملل دانشگاه علوم)رشته مهندسی بهداشت محیط( شعبه بین

دانند از باشد. نویسندگان مقاله الزم میپزشکی شهید بهشتی می
های بهداشت محیط دانشکده مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه

ت )عج( و دانشکده بهداش اهللبهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در اجرای این پروژه 
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